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Forslag til vedtak 
Revisjon bes utarbeide ny prosjektplan til neste møte 09.mai 2022 ut fra følgende signaler: 

·  
·  
·  
·  

 
Vedlegg 
Prosjektplan personalarbeid 
Revisors uavhengighetserklæring 
 
Saksopplysninger 
Ved diskusjonen i kontrollutvalget den 1.12.2021 sak 28/21, bestilling av prosjektplan 
«personalarbeid», vektla kontrollutvalget behovet for en forvaltningsrevisjon om: 

· Viktig kompetanse og riktig arbeidskraft 
· Kompetanseplanlegging. 
· Utnyttelse ved strukturell nedgang i forhold til barnetall (skole og barnehage) 

· Overtallighet.  
· Viktige tema er også avviksrapportering og velferdsteknologi.  

 

Prosjektplanen viser problemstillinger prosjektet skal jobbe med:  

1. Er kommunens oppfølging av sykemeldte i tråd med regelverket for IA-bedrifter?  
2. Ivaretas endrede kompetansebehov/-krav i kommunen?  
 

Her mener sekretariatet at prosjektplan har viet en større plass til sykefravær og oppfølging 
enn det kontrollutvalget la frem i møtet den 1.12.2022.  

Problemstilling 2 fra prosjektplan er mer treffende. 
 
Bakgrunnsinformasjon 
Ifølge Handlingsplan med økonomiplan 2020-2023 har Høylandet kommune over en lengre 
periode hatt utfordringer med å skaffe kvalifiserte sykepleiere og vernepleiere. Det er fortsatt 
utfordringer ved rekruttering av sykepleiere / helsearbeidere. 
Den største utfordringen innenfor sektoren oppvekst og kultur er nedgang i barnetall i 
barnehagen og elevtall på skolen, kulturskolen. 
 
Høsten 2019 ble det igangsatt et omstillings- og innovasjonsprosjekt innen helse- og omsorg. 
Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO) ble engasjert for å bistå kommunen i 
arbeidet. RO-senteret la frem sin sluttrapport ved utgangen av mars -20 og det er i 2020 
jobbet videre med de forslagene som kom frem i rapporten. På grunn av Corona pandemien 



ble det ikke jobbet så mye med omstilling og innovasjonstiltak i 2020. Hva har kommunen fått 
ut av dette prosjektet? Hvor tett på er man i forhold til omstilling og innovasjon? 
 
 
Vurdering 
Sekretariatet mener kontrollutvalget er tjent med å ta seg tid til å gå igjennom prosjektplanen 
med problemstillinger på nytt. Dette for å sikre et prosjekt som treffer det en ønsker å 
undersøke.  
Revisjon bes utarbeide ny prosjektplan til neste møte 09.mai 2022. 
 
 
 
 


